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Judeţul Maramureş are o istorie străveche, 
aşa cum au dovedit-o cercetările arheologice care au 
scos la iveală urme ale prezenţei omului pe aceste 
meleaguri încă din paleolitic, existenţa omului 
fiind evidenţiată în acest teritoriu pe parcursul 
tuturor perioadelor istorice. Zona Maramureşului, 
favorizată de poziţia ei geografică, de bogăţiile 
solului şi ale subsolului, a oferit din cele mai vechi 
timpuri condiţiile necesare dezvoltării activităţii 
umane. 

Săpăturile arheologice atestă faptul că 
Maramureşul a fost locuit din cele mai vechi tim-
puri. Urme sigure de locuire avem din paleo liti-
cul superior şi din neolitic (Sighetul Marmaţiei, 
Câmpulung şi pe malul stâng al Izei, între Rozavlea 
şi Strâmtura).  

Cu aproximativ două mii de ani î.Hr., în 
această regiune au pătruns triburile indo-euro-
penilor, această perioadă fiind urmată de apariţia 
şi dezvoltarea epocii bronzului. Importante desco-
periri ce ţin de această perioadă au fost făcute la 
Săpânţa, Sarasău, Sighetul Marmaţiei, Tisa, Că li-
neşti, Şieu, Rozavlea, Ieud, Cuhea, Sălişte şi Moi-
sei. 

Metalurgia bronzului a atins apogeul în 
mo mentul în care au apărut deja obiectele din 
fier. Legătura dintre sfârşitul epocii bronzului şi 
începutul epocii hallstattiene o fac depozitele de 
bronzuri. Importante sunt şi podoabele de aur; la 
Sarasău a fost descoperit un depozit de aur compus 
din opt spirale plate, două inele şi numeroase 
mărgele de diferite dimensiuni. 

Trebuie amintit că alături de materialele 
dacice au fost descoperite materiale celtice. Existen-
ţa necropolelor mixte celto-dacice dove deşte, fără 
putinţă de tăgadă, coexistenţa sau convieţuirea 
paşnică a celor două elemente etni ce. Acest ames-
tec de materiale a fost des co perit nu doar în 
necropole, ci şi în aşezări. Con vieţuirea dintre 
daci şi celţi a avut implicaţii în dezvoltarea culturii 
materiale autohtone, în mersul ei ascendent. Dacii 
au preluat de la celţi nu numai roata olarului, ci şi 
procedeele tehnice noi de extragere şi prelucrare 
a fierului. Celţii au fost incomparabil inferiori 
numeric faţă de daci; ca urmare, dacii şi-au păstrat 
şi după venirea celţilor aspectul specific culturii lor 
materiale. 

Din perioada dacică sunt atestate cetăţi la 
Sighet (Dealul Solovan), Onceşti (Dealul Cetăţii), 
Slatina şi Călineşti. În aceste localităţi au fost des-
coperite monede, vase şi obiecte de provenienţă 
grecească şi romană, ceea ce dovedeşte legăturile 
comer ciale cu civilizaţiile mediteraneene, dar în 
prin cipal cu provincia romană Dacia. Deşi regiu nea 
Maramureşului a rămas în afara stăpânirii ro mane, 
dacii locali au primit influenţele civilizaţiei romane. 

După cucerirea Daciei de către trupele 
ro mane conduse de împăratul Traian, provincia 
Dacia, care se întindea până în apropierea Mara-
mureşului, a avut o importantă influenţă culturală 
şi economică în regiune, influenţă care a dus în final 
la romanizarea triburilor dacice din această regiune.  
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A MArAMureŞuLui

statuia lui bogdan Vodă din fostul sat cuhea, actuala comună bogdan Vodă

DeSCOPeRiRi DiN 
ePOCa BRONZului

A fost firesc ca regiunea Maramureş, 
bogată în minereuri de cupru şi de alte metale, 
să fi fost un centru metalurgic important în 
epoca bronzului. Aşa se face că una dintre cele 
mai importante culturi ale epocii bronzului 
poartă numele de Suciu de Sus. Ritul de 
înmormântare este atât cel al înhumaţiei, în 
poziţie chircită, cât şi al incineraţiei cu urnă. 
Printre numeroasele obiecte descoperite de 
arheologi şi datând din această perioadă se 
numără splendide vase ceramice, diferite tipuri 
de săbii, topoa re de luptă, apărătoare de braţe, 
toate acestea distingându-se prin ornamentul 
lor bogat, spiralic şi rectiliniar. Descoperiri 
aparţinând epocii bronzului s-au făcut  la 
Valea Chioarului, Şieu, Dra gomireşti, Breb, 
Sighetul Marmaţiei, Rona, Coştiui, Sarasău, 
Sârbi, Ieud, Peteritea, Lăpuşul Românesc, 
Suciu de Sus. 

topor piatră, fond vechi *

brăţară bronz,  
oarţa de sus *  

topor bronz, oarţa de sus * 

topor epoca bronzului, ilba * 

topor şi seceră de bronz, 
oarţa de sus * 

Piese de aur  
de la lăpuş * 

Piese de aur  
de la oarţa de sus * 

Vas din epoca bronzului, 
lăpuș * 

Monedă romană, 
bozânta Mică *
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Este foarte probabil ca dacii de aici să fi 
participat la raidurile împotriva hotarelor stăpânirii 
romane. Se pare că dacii liberi din Maramureş n-au 
neglijat în această perioadă exploatarea zăcă   min-
telor de sare şi a metalelor neferoase din bazinul 
băimărean. Este chiar foarte posibil să fi preluat 
metode de exploatare folosite în centrele miniere 
din provincia romană Dacia. 

MaRile MiGRaŢii
Datorită poziţiei mai ferite a Ma  ra-

mureşului, în perioada marilor mi graţii, din tre 
triburile de goţi, gepizi, huni, vandali şi slavi, 
numai slavii au avut un impact asupra populaţiei 
locale. Influenţa slavilor s-a făcut simţită înce pând 
cu mijlocul secolului al VI-lea. For mele lor de 
organizare socială au grăbit instaurarea societăţii 
feudale. Ducând o viaţă statornică, slavii au fost 
asimilaţi de populaţia daco-romană, contribuind la 
procesul de formare a limbii române şi a poporului 
român. 

ţara Maramureşului nu a fost ni ciodată dens 
populată, satele fiind mai rare şi răsfirate pe 
văi. În general, satele aveau aproximativ 15-25 
de case. În perioada medievală, locuitorii ţării 
Ma  ra  mureşului au fost românii, urmaşii daci lor 
romanizaţi. 

Organizarea satelor în obşti a supra vieţuit 
până târziu, cu folosirea în devălmăşie a pădurilor, 
apelor şi păşunilor, dar cu atribuirea te re nurilor de 
şes din lunca râurilor anumitor fa milii, la început 
în regim temporar. În timp, aceste suprafeţe 
fertile, destul de puţine în această regiune, ajuns în 
proprietatea definitivă a familiilor care le deţineau, 
marcând începutul diferenţierii sociale şi apariţia 
formelor de feudalism românesc. 

În secolul al IX-lea, în aceste părţi şi-au 
făcut apariţia ungurii, urmaţi mai apoi de pecenegi 
şi cumani. Anterior acestora, şi sub influenţa 
slavilor, s-au format cnezatele şi voievodatele, 
rezultate din vechile uniuni de obşti. De la aceste 
uniuni de obşti, numite de români şi „Ţară”, s-au 
născut denumirile de Ţara Maramureşului, Ţara 
Lăpuşului şi Ţara Chioarului. Pentru secolele 
XI-XIV, populaţia Maramureşului este estimată 
la 8.000-10.000 de locuitori (abia pe la 1530, 
populaţia de aici ar fi ajuns la peste 33.000 de 
locuitori).  

ateStaRea 
DOCuMeNtaRĂ

Veche regiune românească, Ţara Maramu-
reşului este atestată documentar pentru prima oară 
cu acest nume în 1199, în perioada expansiunii 
un gare în Transilvania. În acea perioadă, exista 
populaţie românească în întreg Maramureşul, 
precum şi în regiunile vecine, la vest, în Ung, Bereg 
şi Ugocea. Pentru acestea din urmă, regii Ungariei 
garantau românilor dreptul de a-şi alege singuri 
voievodul şi de a fi judecaţi după “dreptul valah” 
(ius valachicum) până după anul 1383, de când 
datează ultima atestare documentară în această 
privinţă. 

În documentul din 1199 este amintit 
pentru prima oară Maramureşul istoric, această 
menţiune nefiind însă legată de instituirea unei 
noi forme de organizare de către feudalii maghiari 

(abia în a doua jumătate a secolului al XIV-lea va 
reuşi statul feudal maghiar să integreze voievodatul 
maramureşean). Prin acest act, regele Emeric I 
donează comitelui Laurenţiu pămând de cinci 
plu guri. Donaţia apare ca o recompensă pentru 
slujire credincioasă şi mai ales pentru salvarea 
regelui de la o moarte sigură, în vremea vânătorii 
din Maramureş. 

Atestat documentar în 1199, an în care se 
consemnează desfăşurarea unei vânători în pădurile 
Maramureşului, la care participă şi regele maghiar 
Emeric, Maramureşul a fost caracterizat, din punct 
de vedere al organizării politico-administrative, în 
cnezate şi voievodate româneşti (cnezatul Cuhea 
al Bogdăneştilor, cnezatul Mara, cel al Cosăului 
etc.) a căror evoluţie a fost întreruptă de cucerirea 
maghiară, rezistenţa în faţa acestei ofensive fiind 
atestată documentar cel mai sugestiv în cazul 
lui Bogdan de Cuhea, numit în documentele 
maghiare ale anilor 1342-1343, “fost voievod” şi 

“infidel”. De altfel, acelaşi Bogdan a trecut munţii 
în anul 1359 şi a contribuit la formarea statului 
feudal Moldova, având, de atunci, un loc aparte în 
tradiţia istorică românească. 

Un alt document care aminteşte Maramu-
reşul este din anul 1231. Prin acest act, regele 
restituie lui Sevus şi Alexandru, fiii comitelui 
Toma, pădurile Keykus şi Fenteuş. 

„Ţara Maramureşului” s-a remarcat după 
cucerirea maghiară şi introducerea instituţiilor 
medievale specifice, inclusiv a comitatului, prin 
continuarea existenţei unei autonomii locale în 
care rolul nobilimii româneşti, inclusiv în planul 
spiritualităţii, este bine documentat. Dezvoltarea 
vieţii economice, politice şi sociale a fost în-
treruptă temporar de distrugerile provocate de 
tătari în timpul invaziei din 1241. Aceeaşi invazie 
mongolă a oprit expansiunea feudalităţii maghiare 
spre Maramureş. Din cauza distrugerilor produse 
de tătari, statul feudal maghiar a fost slăbit şi a 
avut nevoie de câteva decenii pentru a se reface 
şi numai după aceea şi-a putut relua expansiunea 
spre răsărit. 

După retragerea tătarilor, în 1242, viaţa 
şi-a reluat cursul normal. Localităţile distruse au 
fost refăcute, iar cnezii şi voievozii maramureşeni 
şi-au exercitat în continuare puterea politică şi 
economică asupra supuşilor lor. În anul 1271, 
Maramureşul este amintit în legătură cu colo-
nizarea făcute de rege cu maghiari şi saşi. Din acel 
moment a început uzurparea drepturilor obştilor 
săteşti maramureşene. 

Ca urmare a acestor evenimente, Mara-
mu reşul a devenit tot mai prezent în documentele 
emise de curte, fie pentru a acorda teritorii unor 
nobili în defavoarea obştilor, fie pentru a-i pedepsi 
pe cnezi, voievozi şi pe cei care refuzau să se 
supună hotărârilor regale. În anul 1299, Andrei al 
III-lea, regele Ungariei, a hotărât ca toate bisericile 
catolice din Maramureş să fie puse sub jurisdicţia 
episcopului Transilvaniei. Până la sfârşitul secolului 
al XIII-lea, Maramureşul este amintit în patru 
documente ca loc de vânătoare regală sau ca obiect 
al unor donaţii. 

În primele secole ale mileniului ii,  
voievodatul Maramureşului a fost condus  
de vo   ie   vozi locali şi organizat în aşa-numitele 
cnezate de vale.

PRiMele FORMe 
De ORGaNiZaRe 
aDMiNiStRatiVĂ

La conducerea cnezatelor şi a voie-
vodatelor se afla un cneaz sau un voievod. Cneazul 
îndepli nea funcţii de ordin juridic, administrativ 
şi militar. Voievodul îndeplinea funcţii multiple: 
de conducător, comandant militar şi judecător, 
această funcţie fiind electivă. Cert este faptul că 
apariţia şi dezvoltarea feudalismului pe teritoriul 
Maramureşului se integrează în procesul de 
apariţie a feudalismului pe întreg teritoriul 
patriei noastre. 

În perioada feudalismului timpuriu, 
ocu  pa ţiile de bază ale populaţiei erau agricultura, 
creşterea vitelor şi meşteşugurile casnice. La 
vre  mea respectivă domnea economia naturală 
închisă, fiecare familie străduindu-se să-şi asi-
gure cele necesare traiului. În zonele de şes se 
practicau în special agricultura şi creşterea vitelor, 
în zonele deluroase se adăugau pomicultura şi 
vi ti cultura, iar la munte păstoritul. 

Pe lângă acestea, populaţia din anumite 
localităţi ale Maramureşului s-a îndeletnicit cu 

mineritul şi exploatarea sării. În secolul al XII-
lea a început să se organizeze mineritul, care 
în secolul următor a luat o mare dezvoltare în 
direcţia exploatării metalelor nobile şi a sării.

În afară de minele vechi, exploatate 
în secolele trecute, au început să se deschidă 
noi exploatări miniere la Baia Mare, Baia 
Sprie, Băiţa, Cav nic şi Băiuţ, localităţi care 
dispuneau de bogate zăcăminte de aur. Minele 
din bazinul băimărean au fost exploatate de 
localnici, cu mijloace rudimentare, înainte de 
pătrunderea dominaţiei maghiare. 

Exploatarea mai organizată şi mai 
siste  matică a minelor a fost întreprinsă de colo-
niştii germani, aduşi în acest scop în secolele 
XII-XIII. Centrele miniere (Baia Mare, Baia 
Sprie, Cavnic) au devenit şi centre urbanistice. 
Începând cu secolele XII-XIII, în cnezatele de 
câmpie cu sol fertil din Valea Tisei s-au făcut 
colonizări cu maghiari şi saşi, care au dezvoltat 
aşezări cu caracter urban şi cetăţi de apărare.      
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Din  secolul al XIV-lea, presiunea regilor 
Ungariei de a instaura şi aici feudalismul după 
model occidental s-a intensificat prin înnobilarea 
conducătorilor locali, cărora le-au fost înlocuite ti-
tlurile autohtone cu echivalentul din ierarhia aris-
tocrată occidentală. 

Infiltrarea stăpânirii maghiare în Mara-
mureş a început în a doua jumătate a secolului al 
XIII-lea. Urmărind cucerirea Maramureşului într-
un timp cât mai scurt, feudalii maghiari au reuşit 
să atragă de partea lor pe unii conducători locali, 
făcându-le danii de pământuri, acordându-le ti-
tluri nobiliare şi funcţii înalte în aparatul de stat 
feudal. 

Evenimentul a marcat şi trecerea de la or-
ganizarea tradiţională, de voievodat şi cnezate, la 
cea feudală, odată cu înstăpânirea urmaşilor lui 
Dragoş Vodă, care au primit titluri nobiliare şi do-
menii atât în Maramureş, cât şi în regiunile vecine 
din Ungaria medievală. Ei au cumulat titlurile cne-
ziale cu cele nobiliare vestice, iar Balc a fost timp de 
30 de ani voievod şi comite de Maramureş, făcând 
trecerea la organizarea administrativă de comitat. 

În anul 1303 este amintit pentru prima 
dată un comite de Ugocea şi Maramureş, Mauriciu. 
Comitatul Maramureşului  apare ca deplin înche-
gat abia în anul 1385. Românii au păstrat vechile 
instituţii, cnezatele şi voievodatele. Titulatura de 
voievod al Maramureşului este amintită în tot vea-
cul al XIV-lea, dispărând numai în primii ani ai 
secolului al XIV-lea. 

La 22 septembrie 1326, regele Carol Ro-
bert a donat cneazului Stanislau, fiul lui Stan, pă-
mântul Strâmtura, scutind acel pământ de orice 
jurisdicţie, judecată şi contribuţie regească, şi în-
dreptăţind pe numitul cneaz, ca după datina şi le-
gea nobililor ţării, să adune toate dările din cnezat, 
oprind pe oricine altcineva să adune contribuţia 
respectivă. Cu toată această colaborare, integrarea 
Maramureşului în regatul feudal nu s-a făcut în 
mod paşnic.  

În timp ce unii lideri locali au acceptat 
schimbarea, integrându-se în nobilimea Ungariei, 
alţii au opus rezistenţă şi, în final, au trecut mun-
ţii spre regatul Poloniei, unde, remarcându-se prin 
fapte de arme, au primit ranguri nobiliare şi lati-
fundii. O parte s-au oprit în Ţara Lăpuşului, înfi-
inţând pe noile domenii sate care au rezistat până 
astăzi, iar alţii au trecut Carpaţii răsăriteni şi au 
întemeiat statul feudal Moldova.

Întemeierea Moldovei a avut loc în 
două etape, în care s-au remarcat 
cele mai importante figuri din istoria 
Maramureşului. Mai întâi, voievodul 
dragoş din bedeu, care, după victoria 
asupra tătarilor în expediţia organizată 
de regele ludovic i de anjou, a fost trimis, 
în 1351, să întemeieze un voievodat vasal 
ungariei, în scop de apărare (o marcă de 
frontieră). 

DRAgoŞ este cunoscut din cronicile 
moldoveneşti ca descălecător în Moldova şi pri-
mul ei voievod. Cronicile spun că voievodul ro-
mân Dragoş, fiind la vânătoare şi urmărind un 
zimbru, a venit din Maramureş la apa Moldovei 
şi plăcându-i locul, s-a aşezat acolo şi a populat 
ţara cu români din Maramureş. Adevărul istoric 
este acela că Dragoş a fost desemnat de regele 
Ungariei să întemeieze o marcă de apărare împo-
triva tătarilor. Aceasta a devenit Moldova Mică, 
cu capitala la Baia. Dragoş a avut doi fii: Sas, 
voievod în Moldova, şi Gyula de Giuleşti, cneaz 
în Maramureş. Faptul că lui Dragoş îi urmează 
la conducere fiul său Sas, moştenit şi el de un 
fiu, Balc, dovedeşte crearea în Moldova a unei 
dinastii a Dragoşeştilor. 

Adevăratul întemeietor al Moldovei este 
un alt voievod maramureşean, BogDAn Din 
CUhEA (Bogdan I). Bogdan, împreună cu fra-
tele său, Iuga, a moştenit un cnezat puternic, 
compus din 22 de sate, cu centrul la Cuhea (azi 
Bogdan Vodă). Reşedinţa sa era o adevărată for-
tăreaţă situată pe malul stâng al Izei, pe o mică 
înălţime. 

Bogdan s-a aflat în relaţii bune cu re-
gele Ungariei, Carol Robert de Anjou, cel 
care i-a acordat demnitatea de voievod al Ma-
ramureşului. Însă, între 1342-1343, Bogdan a 
intrat în conflict cu regele Ludovic I de Anjou 
(1342-1382), care l-a decăzut din drepturi şi l-a 
declarat infidel. Bogdan s-a răsculat împotriva 
autorităţii regale, devastând moşiile celor care au 
acceptat să colaboreze cu regalitatea maghiară. 
Fiind antrenat într-un război în afara graniţelor 
Ungariei, regale nu a putut intervene cu armata 
împotriva românilor răsculaţi. 

În 1359, Bogdan din Cuhea, după ce 
s-a opus câţiva ani introducerii sistemului feudal 
ungar în Maramureş, a trecut munţii împreu-
nă cu oştenii săi şi l-a alungat pe Balc, urmaşul 
lui Dragoş şi a impus independenţa voievodatului 
Moldova faţă de Ungaria. 

Bogdan a profitat de faptul că, în Moldova, 
tocmai murise Sas, fiul lui Dragoş. Însoţit de fiii 
săi, de rude şi de o mică oaste, Bogdan a învins 
oastea urmaşilor lui Sas şi l-a alungat pe fiul aces-
tuia, Balc sau Baliţă, care era la conducere după 
trecerea în nefiinţă a tatălui său. Încercările regelui 
Ludovic I de Anjou de a-l aduce la ascultare pe 
Bogdan au eşuat, acesta ieşind învingător asupra 
oştilor trimise împotriva lui. 

cronica lui ioan de târnave relatează astfel 
evenimentele: 
„Bogdan, un român din Maramureş, 
adunând la el pe românii acestui district, 
a trecut în taină în Ţara Moldovei, care era 
supusă coroanei Ungariei dar, din cauza 
vecinătăţii tătarilor, de mult timp părăsită 
de locuitori. Şi, cu toate că a fost combătut 
mai adeseori de oastea regelui însuşi, 
totuşi crescând marele număr al românilor 
locuitori în acea Ţară, s-a dezvoltat ca Ţară.” 

În urma acestui conflict, Bogdan a fost în-
lăturat din funcţia de voievod al Maramureşului. 
Regele a folosit revolta acestuia ca pretext pentru 
a trece toate moşiile încă neocupate, precum şi oc-
nele existente, în proprietate şi monopol regal, po-

pulaţiei rămânându-i doar dreptul de a folosi liber, 
fără îngrădire, numai apa sărată din zonă. 

Diploma regală din 2 februarie 1365, prin 
care proprietăţile din Cuhea ce îi aparţinuseră lui 
Bogdan erau confiscate şi date în proprietate lui 
Balc, fiul lui Sas, cuprinde o recunoaştere a inde-
pendenţei Moldovei. Acesta pare să fie actul de 
naştere al noului stat moldovean sub conducerea 
lui Bogdan. 

În anul 1373, Ludovic I l-a numit pe 
BAlC, voievodul românilor din Maramureş, co-
mite suprem de Maramureş. În acest fel el a de-
venit conducător al românilor maramureşeni şi, 
pe de altă parte, reprezentantul regelui maghiar 
şi conducător al nobilimii. Prin această numire, 
autoritatea statului feudal a devenit dominantă. 
Odată cu aceasta au fost pierdute şi ultimele liber-
tăţi pe care le mai menţinuseră prin luptă românii 
maramureşeni. Alături de Balc, la 1378 este amin-
tit în calitate de comite suprem de Maramureş şi 
Satu Mare, DRAg. Pentru serviciile aduse, ei au 
primit danii regale de moşii şi cetăţi, printre aces-
tea numărându-se şi Cetatea Chioarului. De fapt, 
cei doi au fost ultimii voievozi ai Maramureşului, 
instituţia voievodală fiind înlocuită cu comitatul.  

Urmaşii lui Dragoş  îşi doreau autonomie 
religioasă pentru Maramureş şi, în acest scop, în 
vara anului 1381, Balc şi Drag s-au deplasat per-
sonal la Constantinopol, unde au obţinut de la 
Patriarhie titlul de stavropighie pentru ctitoria lor, 
Mănăstirea Peri, cu aproape aceleaşi drepturi ca o 
episcopie şi al cărei exarhat se întindea şi dincolo 
de domeniile stăpânite de Balc şi Drag, şi anume 
până în regiunile Bereg, Sătmar, Sălaj, Ciceu şi 
Bis triţa.

În 1397  s-a refugiat în Ungaria Teodor 
Ko ria tovici, cneazul Podoliei, după ce a fost în-
frânt de ducele Witold al Lituaniei. Koriatovici a 
primit domeniul Muncaciului. A adus (la început 
în Bereg) mii de familii de ruteni de peste munţi, 
apoi şi în Maramureş, ca lucrători pe domeniile 
nobiliare. Paşnici şi muncitori, ei au fost favorizaţi 
şi de regalitate, iar, prin rutenizarea unor sate ro-
mâneşti, au ajuns majoritari în anumite părţi ale 
Maramureşului. 

VOieVOZi ÎNteMeietORi De ŢaRĂ
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DeZVOltaRea 
eCONOMiCĂ

Sigismund de Luxemburg a impulsionat 
dezvoltarea mineritului. Încă din 1410 s-a înregis-
trat la mina din Dealul Crucii o producţie anuală 
de aproape 100 kg aur, 200-500 kg argint şi 144 
tone plumb, în valoare totală de 250.000 florini. 
Oraşul Baia Mare, împreună cu celelalte cen-
tre miniere, precum şi cetatea şi domeniul Satu 
Mare au ajuns în anul 1411 în proprietatea des-
potuuli sârb Ştefan Lazarevici în schimbul cetăţii 
Belgradului. 

În legătură cu dezvoltarea economică, 
în anul 1411 este amintită o monetărie în Baia 
Mare. Aceasta a fost una dintre cele mai vesti-
te monetării, atât datorită calităţii metalului 
folosit, cât şi prin frumuseţea monedelor bă-
tute aici, lucru dovedit de numeroase tezaure 
monetare descoperite în diferite localităţi de pe 
teritoriul Transilvaniei. 

Începând cu anul 1445, majoritatea ex-
ploa tărilor miniere a trecut în proprietatea lui 
Ian cu de Hunedoara. În anul 1446, Iancu de 
Hunedoara a vizitat Baia Mare şi a dispus con-
struirea unui castel pentru familia sa. În privile-
giul regal din anul 1455 se aminteşte pentru pri-
ma dată de o altă localitate minieră, menţionân-
du-se că aceia care vor deschide mine la Cavnic 
vor fi scutiţi de dări, potrivit obiceiului, pe timp 
de 8 ani. 

Sarea a continuat să fie exploatată la Sat 
Şugatag, Ocna Şugatag, coştiui etc. Sarea extrasă 
din aceste ocne lua drumul oraşelor şi târgurilor 
din Transilvania şi chiar din străinătate. În anul 
1448, în salinele din Maramureş (Coştiui, Ocna 
Şugatag, Sat Şugatag etc.) se găseau 600 tăietori 
de sare, care scoteau o mare cantitate de sare, circa 
30.000 de tone. 

Oraşele devin importante centre comer-
ciale. De aici porneau mărfurile spre alte oraşe ale 
ţării şi chiar spre oraşe din străinătate. De aseme-
nea, în părţile noastre veneau negustori pentru a 
face schimburi de produse, comerţul lărgindu-se 
şi diver sificându-se. Din Sighetul Marmaţiei por-
neau dru muri comerciale spre Moldova şi Polonia. 

Din punct de vedere social, clasele prin-
cipale, ca peste tot în evul mediu, au fost reprezen-
tate de feudali şi de ţărănime. 

Potrivit diplomei regale din anul 1366, 
cneazul era socotit un adevărat nobil, iar cneazul 
de rând “un jude” sărac. Acesta din urmă va decă-
dea treptat, fiind asimilat ca stare juridică şi socială 
cu primarii satelor şi sfârşind în cele din urmă în 
rândul ţărănimii aservite. Cu toate acestea, obştile 
maramureşene şi-au menţinut libertăţile până în se-
colul al XIV-lea. 

Matia Corvin a avut relaţii strânse cu nobi-
limea maramureşană, din care şi-a ales oşteni des-
toinici, dar şi pentru garda regală. A conferit mul-
tor maramureşeni titlul de baron liber, care însem-
na că aveau supunere numai faţă de rege. Titlul se 
acorda în cazuri rare. Matia Corvin a luat sub pro-
tecţia sa mănăstirea românească din Peri şi a numit 
comiţi români pentru Maramureş, între care, în 
1467, bănăţeanul Pavel Chinezul. Maramureşenii 
din garda regală l-au scăpat pe rege după lupta de 
la Baia şi l-au dus, rănit, la Braşov. După această 
bătălie, Ştefan cel Mare a întreprins o incursiune 

de pedeapsă în Maramureş, trecând prin foc şi sabie 
oraşele de oaspeţi regali, inclusiv puternica cetate a 
Hustului.

Dezvoltarea şi intensificarea exploatării mi-
niere a continuat şi după trecerea oraşului Baia Mare 
în proprietatea lui Matia Corvin, fiul lui Iancu de 
Hunedoara. Baia Mare a devenit cel mai rentabil 
oraş pentru visteria regală, aceasta având numai de 
pe urma monetăriei băimărene un venit anual de 
20.000 de ducaţi. În anul 1468, Matia Corvin a dat 
locuitorilor oraşului Baia Mare, în arendă, exploa-
tarea minelor şi dreptul de a bate monede, pentru 
o sumă de 13.000 de florini aur. Se pate spune că 
mineritul din zonă şi-a găsit un puternic sprijinitor 
în persoana lui Matia Corvin. Un an mai târziu, în 
1469, Matia Corvin a acordat oraşului Baia Mare 
dreptul de a se împrejmui cu un zid, pentru a se pu-
tea apăra mai uşor împotriva moldovenilor lui Ştefan 
cel Mare. 

După victoria otomană de la Mohács, din 
1526, asupra regatului ungar, Maramureşul a fost in-
tegrat în Voievodatul Transilvaniei (1538). Începând 
cu 1541, regiunea Maramureşului, ca şi întreaga Tran-
silvanie de altfel,  a devenit teatru de război, fiind 
jefuită de către armatele nobililor ma ghiari, 
habsburgilor austrieci şi turcilor oto mani. 

Instabilitatea politică din zonă a deter-
minat şi o decădere economică, inclusiv un declin 
al mineritului. Principele Sigismund Bathory a 
arendat în 1588 minele de aur şi argint din Baia 
Mare, Baia Sprie, Cavnic şi Băiuţ, pe o perioadă de 
trei ani, cu suma de 33.160 taleri aur. 

spre sfârşitul secolului al  
XV-lea meseriaşii au început să 
se organizeze în bresle, acestea 
ocupând un loc foarte important 
în viaţa aşezărilor urbane. de-a 
lungul timpului, în baia Mare, au 
activat meşteşugari grupaţi în 
peste 20 de bresle (ale măcelarilor, 
aurarilor, croitorilor, blănarilor, 
lăcătuşilor, pantofarilor, cizmarilor, 
dogarilor, fier arilor, cuţitarilor, 
lingurarilor, ţiglarilor, tăbăcarilor, 
brutarilor, curelarilor, pieptănarilor, 
săpunarilor, zidarilor şi dulgherilor, 
sticlarilor, tinichigiilor, olarilor, 
cioplitorilor în piatră).

Cetatea 
CHiOaRului

O vreme, regiunea a trecut 
în stăpânirea habsburgilor, după care, 
în anul 1599, întregul Mara mureş a 
ajuns vremelnic în stăpânirea lui Mihai 
Viteazul, odată cu unirea celor trei prin-
cipate române. Cetatea Chioarului a 
fost ocupată de marele domnitor şi a 
fost pusă sub conducerea lui Aga Lecca. 

În anul 1660, turcii din paşa-
lâcul de Oradea, conduşi de Ali Paşa, 
au pustiit regiunea. Cu această ocazie 

oraşul Baia Mare le-a plătit turcilor 
despăgubiri de război de 10.000 
de taleri, iar oraşul Baia Sprie de 
2.000 de taleri. În aceeaşi expe-
diţie, printr-un vicleşug, turcii 
au cucerit Cetatea Chioarului. 

În anul următor, o armată nu-
meroasă formată din turci şi tătari 

au devastat satele de pe râul Lăpuş, de 
acolo tătarii pornind spre Baia Mare. La 
1 septembrie 1661, tătarii au incendiat 
părţile exterioare ale oraşului Baia Mare, 
iar localitatea Seini a plătit despăgubiri 
de război pentru a nu fi distrusă. 
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cufărul breslei măcelarilor * 

Medalie de aur în cinstea lui Mihai 
Viteazul, 1600 * 

Paloşul oraşului *
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În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
renumitul cronicar moldovean, logofătul Mi ron 
Costin, îndeplinind o solie în Polonia, a trecut prin 
Maramureş, pentru a se informa asupra istoriei sale. 

În anul 1685, armata imperială austria-
că condusă de generalul Veterani a ocupat Mara-
mureşul, unde a petrecut toată iarna, cauzând popu-
laţiei pagube foarte mari. În anul următor, imperialii 
s-au întors din nou în Maramureş. Staţionarea atât 
de îndelungată a armatei în Ma ramureş a sărăcit po-
pulaţia până la os, încât mulţimea de flămânzi s-a 
organizat în bande de haiduci. 

Până în secolul al XVIII-lea, baza eco no mică 
principală a rămas tot agricultura, creş terea vitelor 
şi meşteşugurile casnice. La în ceputul secolului al 
XVII-lea a început cultura porumbului, care mai târ-
ziu a cunoscut o mare dezvoltare. Exploatarea sării a 
cunoscut un regres, în anul 1614 mai lucrând doar 
100 de persoane la exploatarea ocnelor de sare. 

După 1688, Maramureşul a devenit parte 
a Imperiului habsburgic, odată cu Transilvania. În 
Maramureş nu a avut loc o trecere la unirea religi-
oasă cu Roma,  ca în Ardeal. Greco-catolicismul  în 
Maramureş a fost prezent prin apartenenţa religioasă 
a românilor la episcopia ruteană a Muncaciului, care 
a trecut la unire cu Roma odată cu celelalte episcopii 
din Galiţia. Biserica ortodoxă a rămas prezentă până 
spre sfârşitul secolului al XIX-lea prin câteva schituri 
care s-au afiliat stăreţiilor moldovene, îndeosebi celei 
de la Putna.

Continua fărâmiţare a vechilor proprietăţi a 
făcut ca, în secolul al XVIII-lea, austriecii să consem-
neze existenţa în Maramureş a 15.000 de nobili ro-
mâni, cei mai mulţi din Imperiul habsburgic, rapor-
tat la populaţia regiunii, care nu depăşea 45.000 de 
suflete. După instaurarea stăpânirii habsburgice a ur-
mat o perioadă grea pentru populaţia Maramureşului 
din cauza impozitelor şi dărilor apăsătoare, precum 
şi a rechiziţiilor făcute de armată în timpul deselor 
conflicte militare din această perioadă. 

HaiDuCul PiNtea
Viaţa grea a ţărănimii, înăsprită şi 
mai mult prin noile obligaţii fiscale 
şi militare introduse de stăpânirea 
habsburgilor, a determinat apariţia 
cetelor de haiduci în Maramureş. 
cel mai de seamă conducător de 
haiduci maramureşeni a fost Pintea 
Viteazul (1670-1703), fiu de nobil 
român din ţara lăpuşului, care a 
acţionat mai mulţi ani în sprijinul 
populaţiei, sfidând aristocraţia şi 
autorităţile austriece. 

legende şi folclorul care îl descriu ca pe un bărbat 
în floarea vârstei, fără barbă, înarmat şi frumos 
costumat cu un dolman de postav verde, cu pan-
taloni strâmţi care presupuneau cizme cu carâmb 
şi pinteni, cu o blană de lup cu nasturi de argint 
auriţi şi căciulă de jder, cămaşă subţire brodată, 
completată cu un batic legat la gât. Se spune că 
avea o puşcă şi un buzdugan, iar tradiţia îi atri-
buie două cămăşi de zale care se găsesc una la 
Budeşti şi alta în expoziţia Muzeului Judeţean de 
Istorie şi Arheologie Maramureş. 

Trecerea de la statutul de „nemeş” (domn 
al pământului) la cea de haiduc s-ar fi produs 
prin dezertarea din armata imperială. Cert este 
că, prin 1694, Pintea acţiona în jurul localităţii 
Baia Sprie şi avea sub comanda sa trei cete de 
feciori. Pentru perioada anterioară nu deţinem 
date concrete, doar informaţii venite din tradi-
ţa populară.  Pintea a acţionat în fruntea cetelor 
sale de haiduci într-o regiune ce cuprinde teri-
toriul de astăzi al judeţelor  Maramureş, Cluj, 
Satu Mare şi Bistriţa, ajungând să fie temut de 
autorităţile nobiliare locale.  

Documentele vorbesc despre unele din-
tre acţiunile haiducilor, cum ar fi jefuirea unor 
negustori greci. Însă, unul dintre cele mai mari 
atacuri ale haiducilor a fost cel din 1698 la caste-
lul Rona, unde au fost omorâţi 250 de oameni, 
iar bunurile luate echivalau cu povara a 150 de 
cai. La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începu-
tul celui de-al XVIII-lea, luptele haiduceşti cresc 
în intensitate. Despre amploarea luptelor hai-
duceşti ne vorbesc documentele şedinţelor co-
mitatense din Maramureş, din anii 1698, prin 
care se exprima îngrijorarea faţă de distrugerile 
provocate de aceste cete, cerându-se totodată lu-
area de măsuri drastice împotriva lor. Scrisori ale 
guberniului din Transilvania au cerut tutror for-
ţelor nobiliare să se unească pentru a pune capăt 
acţiunilor haiducilor lui Pintea. 

În anul 1700, Pintea a fost prins şi închis 
în închisoarea din Satu Mare, unde a fost cer-
cetat. Colonelul Friedrich von Lowenburg, co-
mandantul trupelor imperiale din localitate, l-a 
eliberat în urma jurământului de credinţă depus 
de el şi în urma unui acord prin care haiducii se 
angajau să nu mai prade prin zona Satu Mare şi, 
nu în ultimul rând, contra unei solde către os-

taşii lui Pintea. După eliberare, Pintea a condus 
atacurile în zona Maramureşului, iar împăratul 
Leopold I a cerut capturarea lui, oferind şi o re-
compensă de 500 de taleri pe capul lui, viu sau 
mort (la 23 aprilie 1701). 

În anul 1701, câţiva haiduci au fost 
prinşi şi condamnaţi la moarte. Pentru că au 
mărturisit de bunăvoie că au făcut parte din cea-
ta lui Pintea, li s-au acordat circumstanţe atenu-
ante: în loc să fie traşi în ţeapă de vii, li s-a tăiat 
capul şi abia apoi corpul a fost tras în ţeapă. 

În anul 1703, principele Francisc Ra-
coczi al II-lea a declanşat o răscoală împotriva 
stăpânirii habsburgice în Transilvania. Pintea s-a 
alăturat mişcării conduse de Francisc Racoczi al 
II-lea (aşa-numita răscoală a curuţilor împotriva 
Imperiului austriac). La această luptă au partici-
pat numeroşi români din Maramureş, Chioar şi 
Lăpuş. Pintea şi cetele sale au reuşit să cucerească 
Cetatea Chioarului.  

În 1703, armata lui Pintea a asediat cetatea 
Baia Mare, unde se afla vistieria imperială. În tim-
pul atacului, Pintea a fost împuşcat mortal în faţa 
porţii de sud a oraşului, în apropiere de Bastionul 
Măcelarilor, la 14 august 1703. Legendele şi ho-
rile maramureşenilor l-au transformat pe celebrul 
haiduc Pintea Viteazul într-un personaj de basm, 
nemuritor, acesta devenind subiect de doine şi 
balade încă din timpul vieţii. Faptele săvârşite de 
acest haiduc, în fruntea cetelor sale, l-au determi-
nat pe istoricul Nicolae Den suşianu să-l numească 
“...unul din cei mai în semnaţi români din secolul 
al XVIII-lea”. 

Pe numele său Grigore Pintea, haidu-
cul s-ar fi născut potrivit celor mai multe sur-
se, în jurul datei de 25 februarie 1660, în satul 
Măgoaja (azi în comuna Chiuieşti). Unii istorici 
amintesc originea nobiliară şi militară a familiei 
sale. Mama lui Pintea provenea dintr-o familie 
de ţărani liberi de pe Valea Izei. Tatăl său a murit 
în urma rănilor primite în luptele cu turcii. 

Înainte de a deveni haiduc, Pintea a 
colin dat mai multe ţări, din dorinţa de a cu-
noaşte taina slovelor şi meşteşugul armelor. A 
învăţat mai multe limbi străine şi s-a docu-
mentat asupra tehnicilor de luptă. Despre în-
făţişarea sa, “domn chipeş”, vorbesc mai multe 

cămaşa de zale a lui Pintea *
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DeZVOltaRea  
DiN SeCOlul XViii

În prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea, mineritul a cunoscut o nouă 
perioadă de dezvol tare. Au început să fie 
introduse unelte şi metode perfecţionate, 
care au dus la creşterea producţiei de aur. 
Totodată, au fost deschise noi mine. Astfel, 
la 1717 a început exploatarea minei de la 
Nistru şi reluarea exploatării unor mine ce 
au fost părăsite anterior. Ca urmare a aces-
tei dezvoltări, pe la mijlocul secolului al 
XVIII-lea a luat fiinţă la Baia Mare (1748) 
un inspectorat minier care avea  menirea de 
a coordona şi a îndruma exploatările mine-
lor. Din acel moment mineritul a cunoscut 
o dezvoltare şi mai rapidă şi au fost angajaţi 
tot mai mulţi specialişti. 

Austriecii au fost interesaţi în speci-
al de exploatarea aurului. Pentru obţinerea 
unui randament cât mai mare, erau nevoiţi 
să practice exploatările în adâncime, conce-
sionând unele mine persoanelor particulare. 
Ca urmare, s-a dezvoltat tehnica minieră şi 
a crescut numărul salariaţilor. În vederea 
măririi veniturilor tezaurului, au fost spri-

jiniţi unii proprietari să deschidă noi mine şi să 
le lărgească pe cele existente. A crescut numărul 
şteampurilor şi cel al topitoriilor. Pentru a im-
pulsiona activitatea minieră, autorităţile imperi-
ale au încurajat venirea lucrătorilor cu experienţă 
din zone cu tradiţie în minerit. Atunci au ajuns 
polonezi, slovaci şi germani  în localităţile cu ac-
tivitate extractivă, mai întâi în cele cu saline, de 
unde denumirea “şugăi”.  

Din anul 1773, Vişeul de Sus şi Borşa 
sunt cunoscute ca importante centre forestiere 
care exploatau pădurile erariale. Lemnul era unul 
dintre principalele materiale comercializate. De 
asemenea, au luat fiinţă şi alte tipuri de manu-
facturi, destinate prelucrării materiilor prime de 
pe domeniile feudale, cum ar fi: morile de măci-
nat, morile de ulei, distilăriile de spirt, joagărele 
etc. În anul 1775 s-a înfiinţat o fabrică de fier la 
Cărpiniş. 

Extragerea sării continua să aducă, de aseme-
nea, mari profituri visteriei. În secolul al XVIII-lea, au 
fost înfiinţate o direcţie salinară cu sediul la Coştiui 
şi două cămări, al căror rol a sporit în a doua jumă-
tate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului 
al XIX-lea. Pe parcursul secolului al XVIII-lea, au fost 
colonizaţi pe unele moşii nobiliare din Maramureş ţă-
rani de origine germană, maghiară, ruteană, slovacă 
şi ucraineană. În aceeaşi perioadă, o importantă po-
pulaţie evreiască, venind din Galiaţia, s-a stabilit în 
Maramureş, mai ales în oraşe, dar şi în sate, unde jucau 
un rol preponderent în comerţ. Numărul lor a crescut 
mereu; spre exmplu, în Cuhea existau 15 evrei în anul 
1771, numărul acestora ajungând la 320 în anul 1900. 

În anul 1773, împăratul Iosif al II-lea a vi-
zitat Maramureşul. De numele său se leagă seculari-
zarea averilor mănăstireşti, apariţia primelor sinagogi 
evreieşti în Maramureş, precum şi introducerea lim-
bii germane în administrarea comitatului. 

turnul Măcelarilor,  
locul unde a fost împuşcat 
Pintea Viteazul

buzdugane lamelare,  
secolele XiV-XVi *

echipament de luptă din 
secolele XVi-XVii *

ultiMa iNVaZie  
a tĂtaRilOR

În anul 1717 a avut loc ultima invazie a tătarilor 
în Maramureş. aceştia, deşi veneau ca aliaţi 
ai Moldovei împotriva oştirii austriece care 
atacase Moldova, nu s-au abţinut de la vechile 
obiceiuri şi, în trecerea prin Maramureş, au 
dat foc bisericilor de lemn, au luat prăzi, robi 
şi vite. tătarii au fost opriţi la cavnic de către 
locuitorii din şurdeşti şi cavnic, iar la întoarcere 
maramureşenii i-au surprins la strâmtura, pe 
Valea izei, şi în Pasul Prislop, la Preluca tătarilor, 
mai sus de borşa, unde localnicii conduşi de 
lupu alexandru (fost 
căpitan în armata lui 
francisc racokoczi 
al ii-lea) a reuşit să-i 
învingă. Puţinii tătari 
scăpaţi cu viaţă au 
lăsat prăzile, fugind 
spre Moldova. 
aceasta a fost ultima 
invazie a tătarilor 
pe meleagurile 
Maramureşului.  

stâlpul tătarilor din 
cavnic, locul care 

marchează victoria 
localnicilor asupra 

tătarilor la ultima 

RĂSCOala 
lui HORia, 
ClOŞCa  
Şi CRiŞaN
răscoala din anul 1784, 
condusă de Horea, cloşca 
şi crişan, a cuprins şi 
teritoriul Maramureşului. 
la aceasta au participat 
iobagi şi lucrători la 
ocnele de sare. acţiunea 
a fost destul de puternică, 
datorită faptului că 
lucrătorii din ocne au adus 
arme şi praf de puşcă din 
saline. Pentru înăbuşirea 
răscoalei au fost aduse în 
Maramureş patru companii 
de soldaţi. 

tezaur monede  
de argint *

Phenigi minieri de 
aramă, sec XVii-XViii*

Monede de aur 
medievale, sec. XV-XVii *



14 15MArAMureŞ - Istorie, cultură, identitate

ReVOluŢia  
PaŞOPtiStĂ
istoria politică nu poate să 
nu consemneze participarea 
maramureşenilor la momente 
precum revoluţia de la 1848-
1849 sau la mişcarea naţională a 
românior de la sfârşitul secolului 
al XiX-lea şi începutul secolului 
XX. Vasile lucaciu, supranumit 
“leul de la şişeşti” şi George 
Pop de băseşti sunt doi dintre 
reprezentanţii remarcabili ai elitei 
româneşti care au pregătit, prin 
demersurile lor, actul unirii de la 1918, în urma 
căruia transilvania, banatul, crişana şi o parte a 
Maramureşului s-au unit cu românia. 

Valul revoluţionar care a cuprins întreaga 
Europă în anul 1848 a determinat puternice fră-
mântări şi în Imperiul austro-ungar. La 13 martie 
1848 a izbucnit revoluţia  la Viena, iar la 15 mar-
tie la Budapesta. În cadrul dietei nobiliare de la 
Pojon (Bratislava) a fost ridicată problema înglobării 
Transilvaniei în statul ungar, lezând interesele popo-
rului român ce locuia pe acest teritoriu. Toate pro-
testele românilor în faţa dietei de la Cluj au rămas 
infructuoase. Mai mult, dieta de la Cluj a menţinut 
vechile stări de lucruri, asigurând privilegiile nobili-
are, proclamând limba maghiară drept singura limbă 
oficială a statului, refuzând să acorde românilor tran-
silvăneni egalitatea în drepturi, în administraţie, în 
învăţământ. 

Mişcarea revoluţionară din Maramureş s-a 
încadrat în ansamblul mişcării revoluţionare din 
Transilvania. Imediat după adunarea de la Blaj, pe 
întreg teritoriul Maramureşului au avut loc puterni-
ce frământări. La numai câteva zile după declanşarea 
revoluţiei, în Baia Mare au fost constituite gărzi în-
armate cu scopul de a menţine ordinea în oraş. În 
Maramureşul istoric (raioanele Sighet şi Vişeu) s-a 
constituit un batalion revoluţionar. Populaţia din 
Baia Mare a îmbrăţişat cauza revoluţiei, trimiţând, în 
urma alegerilor din 24 mai 1848, 10 deputaţi  în die-
ta ţării. Minerii şi muncitorimea de la topitoriile din 
bazinul băimărean au participat activ la revoluţie. 

Împăratul de la Viena a fost nevoit să cea-
ră ajutorul Rusiei ţariste. Revoluţionarii din Mara-
mureş au reuşit să-şi menţină poziţiile până la 25 
august, când s-a ţinut şi ultima şedinţă a conducăto-
rilor revoluţionari. 

După înăbuşirea revoluţiei, mulţi lideri ai 
acesteia au fost arestaţi, judecaţi, condamnaţi şi apoi 
întemniţaţi la Muncaci, până în anul 1852.

Tulburările ţărăneşti au cuprins toate sate-
le vechiului comitat Maramureş. Pentru a restabi-
li ordinea, batalionul revoluţionar maghiar, condus 
de Varady, a fost trimis pe valea Izei, unde a ocupat 
comunele Bârsana, Strâmtura, Şieu, Rozavlea, Ieud, 
Cuhea, Dragomireşti şi Sălişte, deţinând controlul  
militar asupra întregii văi. La Mogoşeşti, în 20 apri-
lie, ţăranii au ocupat pământurile alodiale ale conte-
lui Teleki, pe care le-au arat şi le-au semănat pentru 
ei. Contele Teleki a fost nevoit să se refugieze în Baia 
Mare, după ce castelul său de la Satulung a fost ata-
cat. Documentele vremii arată că pe tot cuprinsul 
Maramureşului, la Sighet ca şi la Baia Mare şi Baia 
Sprie, în plasa Vişeu ca şi în părţile Chioarului, în co-
munele Borşa, Giuleşti, Săcel, Săliştea de Sus, Budeşti 
şi în multe altele, au avut loc numeroase mişcări pen-
tru dreptate socială şi naţională. 

Conducerea revoluţiei maghiare a urmărit 
să-şi asigure puterea politică şi economică, să înglo-
beze Transilvania în Ungaria şi să dobândească apoi 
îndependenţa faţă de Austria, însă aceste deziderate 
au dus la nesocotirea drepturilor sociale şi economi-
ce ale celorlalte popoare (români, sârbi, croaţi). Prin 
legile emise de guvernul revoluţionar maghiar nu s-a 
rezolvat situaţia unei însemnate părţi a ţărănimii şi 
nici acuta  problemă naţională care frământa întrea-
ga Transilvanie, cu toate că iobăgia a fost desfiinţată 
definitiv. 

un puternic entuziasm şi mari nădejdi  
în inimile românilor din Maramureş  
a trezit unirea Principatelor române  
din 24 ianuarie 1859. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
intelectualitatea maramureşeană a participat din 
plin la acţiunea generală de luminare a poporu-
lui român prin înfiinţarea de şcoli şi publicaţii în 
limba română. În anul 1850, a început acţiunea 
(nereuşită, din păcate) intelectualităţii maramure-
şene pentru înfiinţarea unui gimnaziu românesc 
în oraşul Baia Mare. Din 1858, la Târgu Lăpuş, a 
funcţionat un gimnaziu românesc.

La 13 octombrie 1860,  a fost înfiinţată 
„Asociaţiunea pentru cultura poporului român 
din Maramurăş”, asociaţie care, pe lângă scopu-
rile culturale, urmărea şi rezolvarea unor proble-
me politice. Un an mai târziu s-a încercat înfi-
inţarea unui liceu românesc în Seini.  Între anii 
1862-1868, Preparandia românească din Sighetul 
Mar maţiei a reuşit să pregătească peste o sută de 
învăţători. 

În anul 1881, în Transilvania a apărut 
Partidul Naţional Român, în programul căruia 
figurau obiective ale luptei de emancipare a ro-
mânilor transilvăneni. Printre acestea se numărau: 
recâştigarea autonomiei Transilvaniei, folosirea 
limbii române în administraţie şi în justiţie, în 
ţinuturile locuite de români, precum şi numirea, 
în aceste ţinuturi, de funcţionari români sau care 
cunoşteau limba română, revizuirea legii naţio-
nalităţilor într-un spirit mai favorabil lor, lupta 
împotriva tendinţelor de asuprire naţională şi ma-
ghiarizare forţată, lărgirea dreptului de vot fie asu-
pra tuturor cetăţenilor care plăteau o contribuţie 
directă, fie introducându-se chiar votul nominal. 
În conducerea partidului au fost aleşi şi reprezen-
tanţi ai românilor din comitatul Maramureş. 

MeMORaNDuMul 
DiN 1892

În anul 1887, a fost adoptată tactica pasivismului 
parlamentar şi s-a hotărât redactarea unui 
memoriu care să fie înaintat împăratului de la 
Viena. cu redactarea Memorandumului a fost 
însărcinat un grup de conducători ai partidului, 
în frunte cu dr.ioan raţiu şi dr.Vasile lucaciu, 
al cărui nume s-a înscris cu strălucire pe 
firmamentul mişcării de eliberare naţională a 
poporului român.
Memorandumul a fost semnat la 26 martie 1892 
şi apoi prezentat împăratului de o delegaţie de 
300 de persoane. din delegaţia care a dus la 
Viena acest document politic au făcut parte şi 
Gheorghe avram din şişeşti, dipşe constantin 
din şurdeşti, Pavel Pele din unguraş, atanasie 
damian din copalnic Mănăştur, învăţătorul bo-
dob V. din şişeşti, berinde a. din seini,  lucaciu 
constantin şi andrei Medan din şomcuta Mare, 
Pop florea şi Pop Vasile din băseşti, Porumb 
P. din tăuţii de sus, radoţi ioan din remetea 
chioarului, trif Gligor din chiuzbaia şi alţii. 

Memorandumul prezentat împăratului, fără 
a fi citit, a fost trimis la budapesta. acolo s-a 
hotărât trimiterea în judecată a conducătorilor 
acestei acţiuni. Procesul a început la cluj în 7 mai  
1894; la 25 mai, curtea de juraţi s-a pronunţat, 
condamnându-i la închisoare pe conducătorii 
românilor. Vasile lucaciu a primit pedeapsa 
cea mai mare şi a fost osândit la cinci ani de 
închisoare (a fost întemniţat la seghedin), iar 
Gheorghe Pop de băseşti la un an de închisoare.

În urma imensei presiuni exercitate 
de opinia publică internaţională, 
împăratul franz Joseph i-a graţiat pe 
memorandişti la 16 iulie  1894. 

Vasile lucaciu a fost hărţuit de autorităţi 
şi după eliberarea sa, astfel încât, la 
sfârşitul anului 1914 a părăsit şişeştiul, 
refugiindu-se la bucureşti. a continuat 
şi pe mai departe să susţină cauza şi 
drepturile românilor transilvăneni la 
bucureşti, dar şi peste hotare, în italia, 
franţa, statele unite ale americii, elveţia 
etc. reîntors în ţară, Vasile lucaciu a 
fost ales în Parlamentul ţării. bolnav şi 
bătrân, a murit la 28 noiembrie 1922, la 
satu Mare. 

Monumentul închinat memorandiștilor  
din Șișești

Vasile lucaciu Gheorghe Pop de băsești



ÎNCePutuRile PRiMului 
RĂZBOi MONDial

La 28 iunie 1914, prinţul moştenitor al coroa-
nei Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, a fost asasinat la 
Sarajevo, iar accest eveniment a determinat declanşarea 
primului război mondial. Maramureşenii au fost înro-
laţi în regimentele 5, 12 şi 85. În timpul primului război 
mondial, românii din Maramureş, ca toţi românii aflaţi în 
graniţele Imperiului austro-ungar, au fost nevoiţi să lupte 
pe diferite fronturi de luptă. 

Între 3 şi 6 octombrie 1914, Maramureşul istoric 
a fost ocupat de trupele ruseşti. Apoi, Maramureşul a fost 
ocupat de trupele germane. Timp de doi ani şi jumătate, 
frontul s-a aflat de-a lungul Carpaţilor, la graniţa dintre 
Borşa, Vişeul de Sus, Poienile de sub Munte şi Frasin. 

După patru ani de război, în toamna anului 1918, 
Imperiul austro-ungar a înregistrat înfrângeri succesive pe 
toate fronturile, situaţie care a favorizat şi a intensificat 
lupta pentru autodeterminare a naţiunilor din monarhia 
bicefală. Conjuctura politică internaţională a determinat 
Partidul Naţional Român din Transilvania să renunţe la 
pasivism şi să se angajeze în lupta politică pentru realizarea 
unirii Transilvaniei cu România. În această luptă un rol de 
seamă l-au avut românii din Maramureş. 
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fotografie făcută de către un militar german 
într-o piaţă din sighetu Marmaţiei în timpul 

Primului război Mondial: asistente austriece 
sau germane negociind cu nişte vânzătoare de 

ulcele.  (sursa foto: Photo Historia)


